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آشنایي با انجمن علمي مهدویت حوزه

نام انجمن :انجمن علمی مهدویت حوزه
تأسيس :مجوز تأسيس انجمن در تاریخ  09/1/21از طرف شورای اعطای مجوزها و امتيازهاای علمای داادر و در
تاریخ  09/21/8با شماره  2212در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيد.
تلفن91191092120 :
وبالگanjomanmahdaviat.blogfa.com :
پست الكترونيكm.mahdaviyat@gmail.com :
 -9ضرورت تأسيس:

 .9جایگاه و اهميت دانش (رشته علمي یا گرایش تخصصي) در هندسه و نظام علوم حوزوی؛

موضوع مهدویت به مثابه یک گرایش تخصصی از مباحث علم کالم است که امروزه به مثابه یک معرفتت بنااشتت ه ا
دش حوزه ها

معرف ی مخ لفی چون فلسفه  ،فلسفه سناسی  ،فقه  ،سناست و آیاده پژوهی موشد مطالعه قراش می گنرد .

 .2ميزان تأثيرگذاری در احياء و ترویج علوم مهجور حوزوی؛

نظر به اهمنت و جایگاه مهم اصل امامت و مهدویت ،تشکنل این انجمن  ،زمناه مساعد جهت بازتااستی  ،بتازنگر و
بازساز و بازتولند مباحث حاتنه ا کالمی ،فلسفی و فقهی و تاشیخی مربوط به مهدویت است  .وهمچاتنن متی توانتد
مباحث آیاده پژوهی ،جامعه آشمانی و مدیاه فاضله اسالمی و مباحث جهتانی تتدن دش بتاض وضتعنت مطلتوض جامعته
اسالمی شا تقویت نماید.به نظر می شسد زمانی که ساخ اشها شسمی و قانونی  ،ظرفنت احنتا وبازتولنتد علتوم مهجتوش
حوزو شا نداشند ،گف گوها آزاد و عقالننت جمعی انجمای کاشکرد مااسبی برا این ماظوش خواهاد داتت .
وجود یک انجمن مهدویت پژوه می تواند :
أ .به مثابه یک نهاد مرجع دش احنا و بازساز علوم اسالمی مؤثر باتد؛
ض .نقش تولند و نوآوش و نظریه پرداز دش این حوزه و حوزه ها مرتبط شا بر دوش بگنرد؛
ج .دش تعمنق دانش ها مهجوش و به حاتنه شانده که همسو با مطالعات مهدویت هس اد ،مؤثر باتد؛
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د .برا اهل نظر و م فکران زمناه گف گو علمی آزاد شا دش حوزه ها معرف ی فراهم آوشد؛
ه .با ایجاد اتاق ها فکر ومحل ها تجمع و گرد هتم آوشدن م خصصتان ،زمناته آتتاایی یکتدیگر و زمناته تااستایی
ضروشتها و بایس گی ها پژوهشی شا فراشو آنها قراش می دهد؛
و .با تااخت ودشک مسئولنت تاشیخی حوزه و م فکران دیای دش گس رش دانش ها اسالمی و تولند علم دیای شاه فعتا
ساز دس گاه تولند فکر و اندیشه و دانش شا عرضه نماید؛
ز .دش یک تقسنم کاش علمی  ،م خصصان و صاحب نظران شا دش نقش مااسب خود قراش دهد؛
ح .با کشف موانع  ،انسدادها ،تصلبها و تحجرها معرف ی شاهها برون شفت از آنها شا فراشو دانش پژوهان و اهل نظر
قراش دهد،
ط .ایجاد نشاط علمی و زمناه ها تالش و اج هاد دیای دش زمناه ها ناتکف ه و عرصه ها ناپنموده ،
 .ایجاد بس رها همدلی  ،همفکر و همراهی برا بروز عقالننت جمعی؛
ک .اشائه الگویی از تفکر موفق انجمای بر مباا تفکر اسالمی ؛
 .3فراواني متخصصان و دانش پژوهان؛

موضوع انجمن از ساخ گرایش ها معرف ی است که موشد مطالعه وتحقنق بستناش از حوزویتان و م خصصتان مباحتث
حوزو است  .محققان بسناش دش این موضوع قلم متی زناتد و وجتود مراکتص تخصصتی آموزتتی و پژوهشتی  ،فتاش
ال حصنالن زیاد شا بوجود آوشده است  .ایجاد بس ر مااسب برا گف گوها علمی و هم اندیشتی بتنن م خصصتان و
سامان دادن به پژوهش ها پراکاده پژوهشگران از ضروشت ها وجود

این انجمن است .

 .4ميزان تأثير در زمينه سازی ایجاد و گسترش رشته ،بينا رشته یا گرایش؛

مطالعات مهدویت به مثابه یک موضوع اساسی  ،هم دش قالب موضوع بنااشت ه ا  ،که دانش ها زیاد دشباشه آن مطالعه
می کااد  ،موشد توجه است  ،و هم یک گرایش علمی دش علم کالم استت و از ررفتی حتوزه علمنته بتا تشتکنل مراکتص
تخصصی مهدویت وآموزش مهدویت  ،آن شا به عاوان یک شت ه تخصصی مطرح کرده است.
تشکنل انجمن علمی مهدویت و تمرکص م خصصان این حوزه مطالعاتی وشاه انداز گف گوهتا علمتی زمناته مستاعد
برا نوآوش  ،نظریه پرداز

و توسعه و تعمنق علمی دشباض این موضوع مهم است و دش تصتحن نگترش بته موضتوع

مهدویت و گس رش مباحث بنااشت ه ا و تقویت و تمرکصدشمطالعات مهدویت  ،مؤثر است.
 .5پاسخگویي به نيازهای نظام اسالمي در امور علمي و کارشناسي؛

سامان دادن به مطالعات مهدویت کمک تایانی به گس رش و تقویت مبحث مهدویت به مثابه یکی از مهتم تترین مبتانی
تئوشیک نظام اسالمی دش زمان غنبت امام عصر (عج) است  .نظام استالمی دوشه غنبتت نظتامی تبعتی و ننتابی و دش یتل
اندیشه مهدویت قابل تعریف است باابراین  ،احنا و تقویت این حوزه معرف ی  ،عالوه بر تقویت و اس حکام بانادین نظام
اسالمی  ،زمناه ا برا پاسخگویی به ننازها ضروش نظام دش هدف گذاش ها  ،تعننن اس راتژ و شاهبردها کتالن
است .
 .6ميزان ایفای نقش علمي در سطح بين المللي؛
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مباحث مربوط به مهدویت عالوه بر تقویت مبانی تئوشیک نظام اسالمی  ،خود ایده مدیاه فاضتله استالمی بترا دولتت
جهانی پایان تاشیخ است  .و از مباحث محوش آیاده پژوهی دش عصر جهانی تدن است .وجود انجمن مهدویت پتژوه دش
زمناه ها

یل می تواند مفند باتد :

بوجود آوشدن بس ر جهانی مااسب جهت گف گوها علمی پنرامون موضوع ؛
گس رش آثاش و تولندات علمی مهدویت دش سط جهان ؛
تااسایی و برقراش اشتباط بنن مراکص و محققان موعودگرا ومهدویت پژوه دشسط جهان ،جهت غاابخشتی بته تحقنقتات
علمی؛
 .7ميزان تأثير در تحول و ارتقای دانش؛

مطالعات و تحقنقات مهدویت با وجود مراکص م عدد از آتف گی و ناهماهاگی و تداخل و عدم تقسنم کاش تخصصتی شنتج
می برد  .به نظر می شسد وجود یک انجمن علمی  ،می تواند کمک تایانی به مطالعات مهدویت دش حوزه هتا معرف تی
مخ لف باتد  .یعای هم می تواند مطالعات مهدویت شا تقویت کاد و هم دش غاا مح وایی و اشتقا علمی ستایر حتوزه
ها معرف ی مرتبط می تواند تأثنر بگذاشد .و از این رریق زمناه تحو و اشتقا مطالعات مهدویت شا فراهم آوشد.
 .8ميزان ایفای نقش علمي در نهادهای علمي غير حوزوی کشور؛

مطالعات مهدویت و مراکص آموزتی و پژوهشی مهدویت اخ صاص به حتوزه و ایتران و قتم نتداشد  .باتابراین هرگونته ،
نوآوش و تولند علمی و ایجاد سامانه معرف ی دش حوزه مهدویت دش همه عرصه هتا ایتن گترایش متؤثر خواهتد بتود .
باابراین نقش علمی تشکنل انجمن مهدویت از دو جهت قابل برشسی است :
 .1نقش نهاد انجمن علمی دش نهادها علمی همسو دشکشوش که به نظر می شسد با تکل گنتر انجمتن توستط فوتال و
م خصصان حوزو  ،می توان امندواش بود که یک نه ادعلمی معناش ،دش این عرصه بوجود می آید که هم دش سامان یتاف ن
نهادها دیگر مؤثر است و هم نقش علمی زیاد دش غاابخشی به تحقنقات و شساله ها علمی و پایان نامه ها  ،برگصاش
کاشگاهها و آموزش ها تخصصی ،پژوهش ها مش رک و ...می تواند دات ه باتد .
 .2نقش معرف ی وعلمی مطالعات مهدویت دشغاابخشی به مطالعات علمی دش باض این موضوع دشنهادها علمی همستو
غنرحوزو است.
 .1ميزان ایفای نقش علمي در جهان اسالم؛

تشکنل انجمن علمی می تواند دش زمناه ها

یل نقش ایفا کاد :

گس رش آثاش و تولندات علمی مهدویت دش سط جهان اسالم ؛
بوجود آوشدن بس ر مااسب جهت گف گوها علمی پنرامون موضوع دشجهان اسالم ؛
تااسایی مراکص و پژوهشگران مهدویت پژوه دشعرصه جهان اسالم ؛
برقراش اشتباط بنن مراکص و محققان مهدویت پژوه دشسط جهان اسالم ،جهت غاابخشی به تحقنقات علمی؛
 .91پاسخگویي به نيازهای علمي ـ کاربردی حوزه های علميه.

وجود انجمن علمی مهدویت دش حوزه و با مجوز حوزه و توسط فرهنخ گان حوزو می تواند دش مباحث علمی مربورته
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 ،و پژوهش ها باناد و اشتقا علمی شساله ها و پایان نامه و باالبردن سط علمی آموزش ها و پتروشش مبلاتان زبتده
حوزه مطالعات مهدویت برا تبلنغ  ،کلند ترین موضوع دیای اس فاده کرد .
 -2اهداف
 .1تعمنق وتوسعه مباحث تخصصی مهدویت ؛
 .2تقویت و گس رش نظریهپرداز  ،پرسشگر  ،آزاداندیشی ،نقد و مااظره مب ای بر آموزهها اسالمی؛
.3اشتقا تأن و ماصلت علمی و معاو پژوهشگران و اس ادان؛
.4بهرهبرداش بهناه از ظرفنتها تخصصی موجود؛
 .5تقویت اشتباط منان عالمان برجس ه و فوال حوزه؛
 .6صنانت از سات حوزو دش عرصه مهدویت ؛
 .7تااسایی اس عدادها و خایر حوزه.
.8تربنت اساتند م عهدوم خصص دشزمناه مهدویت.
ساختار انجمن
هيئت مؤسس:
 .1محسن قرائ ی  .2محسن مهاجرننا  .3مج بی کلباسی  .4محمد صفر جبرئنلی  .5احمد مبلای  .6حستنن دیتن پتروش .7
عبدالحسنن خسروپااه  .8ابراهنم تفنعی سروس انی  .9غالمرضا بهروزلک  .11نجم الدین ربسی .11محمد جتواد ربستی
.12سند مسعود پوش سند آقایی.
مجامع عمومي:
 .1اولنن مجمع عمومی:

2909/98/22

 .2دومنن مجمع عمومی:

2902/22/12

 .3سومنن مجمع عمومی:

2901/29/12

 .4چهاشمنن مجمع عمومی:

2909/22/98

 .1پنجمين مجمع عمومی:

2902/29/91

هيئت مدیره:
 .1محمد صابر جعفر ( شئنس انجمن)  .2محمد تقی شبانی ( نائب شئبس انجمن)  .3مهد یوسفنان(عوو هنأت مدیره)
 .4سعند آ شتنن فام(عوو هنأت مدیره)  .5حسنن حجامی (عوو هنأت مدیره)  .6خدامراد سلنمنان(عوو هنأت مدیره)
 .7محمد مهد حائر پوش(عوو هنأت مدیره).
بازرسان .1 :سند حامد تاهرخی  .2علنرضا مسعودیان
دبير :سند ابراهنم معصومی
فعاليتها:
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 -9نشست علمي؛

 .1نشست علمی خروج یمانی و تطبيق های معادر ؛
 .2نشست علمی آسيب شناسی پيرامون مهدویت؛
 .3نشست علمی درنگی نو در باورهای مهدوی؛
 .4نشست علمی نقش رسانه و فضای مجازی در مهدویت
 .5نشست علمی نقش مهدویت در بيداری اسالمی؛
 .6نشست علمی معيارهای تطبيق نشانه های ظهور؛
 .7نشست علمی بررسی جریان انحرافی احمد الحسن؛
 .8نشست علمی ذریه االمام المهدی و دورهم فی دولته؛
 .9نشست علمی نقش زمان و مكان در روزآمد سازی مهدی یاوری با نگاهی به تحوالت منطقه؛
 .11نشست علمی مهدویت کانون وحدت؛
 .11نشست علمی بررسی جریان های تكفير در ژئوپلتيك اسالم و تطبيق های آخرالزمان؛
 .12نشست علمی نقد کتاب پژوهشی درباره مادر امام زمان(عج)؛
 .13نشست علمی آرامش و سبك زندگی مهدوی؛
 .14نشست علمی دعا ،نيایش و سبك زندگی مهدوی؛
 .15نشست علمی ویژگی های اخالقی جامعه منتظر و نقش آن در سبك زندگی مهدوی؛
 .16نشست علمی شاخص های خانواده منتظر؛
 .17نشست علمی نهادهای اجتماعی و تحكيم بنيان های سبك زندگی مهدوی؛
 .18نشست علمی مبانی سبك زندگی مهدوی.
 -2مناظره علمي:

 .1نشست علمی جایگاه رجعت در نظام معرفتی اسالم؛
 .2نشست علمی اخبار حوادث آینده عراق و خاور ميانه.
 -3طرح های پژوهشي در حال اجرا:

 .2مجله علمی پژوهشی «پژوهشنامه مهدویت»
 .2ررح نياز سنجی مهدویت؛
 .3پروژه جریان شناسی کالمی جریان احمد اسماعيل.
 -4دیدار:
 .1دیداش با حورت آیت اهلل صافی گلپایگانی،
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 .2دیداش با آیت اهلل آصفی،
 .3دیداش با حجت االسالم و المسلمنن اخ ر دبنر کل مجمع جهانی اهل بنت (ع)
 .4دیداش با تنخ ساد از علما عراق،
 .5دیداش با سند سامی البدش از علما عراق،
 .6دیداش با آیت اهلل امامی کاتانی،
 .7دیداش با آیت اهلل تسخنر ،
 .8دیداش با حجت االسالم والمسلمنن قاضی عسگر،
 .9دیداش با آیت اهلل بوتهر ،
 .11دیداش با مرکص مدیریت حوزه علمنه خواهران،
-5حضور شخصيت ها در انجمن:
 .1حجت االسالم والمسلمنن قرائ ی؛
 .2حجت االسالم والمسلمنن اخ ر ؛
 .3آیت اهلل نجم الدین ربسی؛
 .4حجت االسالم والمسلمنن دک ر معصومی(نمایاده مقام معظم شهبر دش آلمان)؛
 .5آیت اهلل کوشانی از علما لباان.
 -6همکاری با مراکز
 .1س اد همکاش فعالنت ها مهدو
 .2مرکص تخصصی مهدویت
 .3موسسه آیاده شوتن
 .4پژوهشکده مهدویت و آیاده پژوهی
 .5مرکص مدیریت حوزه ها علمنه
 .6دف ر فااوش شیاست جمهوش
 .7موسسه آموزش عالی بات الهد
 -7همایش
 .1کاگره بنن المللی امام مهد و آیاده جهان؛
 .2همایش ملی گف مان مهدویت؛
 .3همایش حنات رنبه دش سبک زندگی مهدو .
 -8تفاهم نامه
 .1مرکص مدیریت حوزه علمنه خواهران،
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 .2مرکص الگو ایرانی اسالمی پنشرفت؛
 .3موسسه آموزش عالی بات الهد .

ساختار تشکيالتي

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

کمیسیون انجمنهای و قطبهای علمی

هیئت مؤسس

مجمع عمومی
بازرسان
هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

آموزش

ارتباطات و همکاریهای علمی

دبیر انجمن

پژوهش

اطالعرسانی

طرح و برنامه

گروه های علمی
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